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Tehlikeli ve Zararlı Kavramları

Zararlı: Anında (akut) yada uzun dönemde (kronik) insan sağlığı ve çevreyi
etkileyebilecek maddelerdir.

Tehlikeli: Yanıcı, patlayıcı, toksik, korozif ve oksitleyici gibi fiziksel ve kimyasal
etkileriyle anında (akut) insan sağlığı ve çevreyi tehdit edebilecek maddelerdir.



Tehlikeli ve Tıbbi Atık ?

 Tehlikeli Atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik* yönden olumsuz etki
yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının
bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddelere
denir. (Çevre K. Md – 2)

 Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de C, D ve E grupları altında yer
alan enfeksiyöz*, patolojik ve kesici-delici atıkları kapsar. (TAKY)

Atık oluşan sağlık kuruluşlarını üç kategori halinde sınıflandırabiliriz;

 Büyük ölçekli; Kamu, Özel, Üniversite ve Askeri Hastaneler,

 Orta ölçekli; Sağlık, Tıp, Diyaliz ve Rehabilitasyon Merkezleri,

 Küçük ölçekli; Muayenehaneler, Eczaneler vb.



Atıkların Sınıflandırılması

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

(20 03 ve 15 01)

A: Genel Atıklar 

20 03 01

B: Ambalaj Atıkları

15 01 01, 15 01 02, 15 
01 04, 15 01 05, 15 01 

06, 15 01 07
Sağlıklı insanların
bulunduğu kısımlar,
hasta olmayanların
muayene edildiği
bölümler, ilk yardım
alanları, idari birimler,
temizlik hizmetleri,
mutfaklar, ambar ve
atölyelerden gelen
atıklar:
B, C, D, E, F ve G
gruplarında anılanlar
hariç, tıbbi
merkezlerden
kaynaklanan tüm
atıklar.

Tüm idari birimler,
mutfak, ambar, atölye
v.s den kaynaklanan
tekrar kullanılabilir,
geri kazanılabilir
atıklar:

o kağıt
o karton
o mukavva
o plastik
o cam

o metal v.b.

TIBBİ ATIKLAR
(18 01  ve 18 02)

C: Enfeksiyöz Atıklar

18 01 03* ve 18 02 02*

D: Patolojik Atıklar 

18 01 02

E: Kesici Delici Atıklar 

18 01 01 ve 18 02 01

Enfeksiyöz ajanların yayılımını
önlemek için taşınması ve imhası özel
uygulama gerektiren atıklar:
Başlıca kaynakları;
 Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
o Kültür ve stoklar
o İnfeksiyöz vücut sıvıları
o Serolojik atıklar
o Diğer kontamine laboratuvar

atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)
 Kan, kan ürünleri ve bunlarla

kontamine olmuş nesneler
 Kullanılmış ameliyat giysileri

(kumaş, önlük ve eldiven v.b)
 Diyaliz atıkları (atık su ve

ekipmanlar)
 Karantina atıkları
 Bakteri ve virüs içeren hava

filtreleri,
 Enfekte deney hayvanı leşleri,

organ parçaları, kanı ve bunlarla
temas eden tüm nesneler

Anatomik atık dokular,
organ ve vücut parçaları
ile ameliyat, otopsi v.b.
tıbbi müdahale
esnasında ortaya çıkan
vücut sıvıları:
 Ameliyathaneler,

morg, otopsi, adli tıp
gibi yerlerden
kaynaklanan vücut
parçaları, organik
parçalar, plasenta,
kesik uzuvlar v.b
(insani patolojik
atıklar)

 Biyolojik deneylerde
kullanılan kobay
leşleri

Batma, delme sıyrık ve 
yaralanmalara neden 
olabilecek atıklar:
 enjektör iğnesi,
 iğne içeren diğer kesiciler
 bistüri
 lam-lamel
 cam pastör pipeti

 kırılmış diğer cam v.b

TEHLİKELİ 
ATIKLAR

F: Tehlikeli Atıklar

18 01 06*, 18 01 08*, 
18 01 10*, 18 02 05*,

18 02 07*
Fiziksel veya kimyasal 
özelliklerinden dolayı 
ya da yasal nedenler 
dolayısı ile özel 
işleme tabi olacak 
atıklar
 Tehlikeli 

kimyasallar
 Sitotoksik ve 

sitostatik ilaçlar
 Amalgam atıkları
 Genotoksik ve 

sitotoksik atıklar
 Farmasötik atıklar
 Ağır metal içeren 

atıklar

 Basınçlı kaplar

RADYOAKTİF 
ATIKLAR

G: Radyoaktif 
Atıklar

Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu 
mevzuatı 
hükümlerine 
göre toplanıp 
uzaklaştırılır.



Tehlikeli Atığın Tanımlanması

 Tüm atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğin Ek-4’ünde bulunan atık listesine 
göre altı haneli atık koduna sahiptir. 

 221’ i (A) kesin tehlikeli, 183’ü (M) muhtemel tehlikeli işaretli  olmak 
üzere toplam 404 adet tehlikeli atık kodu bulunmaktadır. 

18 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE
RESTORAN ATIKLARIHARİÇ)

18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis,Tedavi ya da HastalıkÖnleme ÇalışmalarındanKaynaklananAtıklar

18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)

18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)

18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar A

18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar,
vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M

18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar

18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A

18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar

18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları A



Tehlikeli Atığın Tanımlanması

Atık kod listesi 20 bölümden oluşur;
 Bölüm 1 – 12, 17 – 19
Kaynağa dayanır
 Bölüm 6 – 7
İşleme dayalı olarak detaylandırılmış
 Bölüm 13 – 15
Madde ve malzemeye dayalı
 Bölüm 16
Listede başka türlü tanımlanmayan 
atıklar
 Bölüm 20
Belediye atıkları

 1. adım:
(01)’den (12)’ye yada (17)’den (20)’ye kadar 
olan bölümlerde uygun bir atık kodu bakılır,
 2. adım:
1. adımda bulunamazsa (13), (14) ve (15) ana 
başlıkları altında verilen bölümler incelenir,
 3. adım:
1. ve 2. adımda bulunamazsa (16) ana başlığı 
altında verilen bölüme göre tanımlanır,
 4. adım:
(16) ana başlığı altında verilen bölümde de 
bulunamıyor ise (…..99) kodu (başka türlü 
tanımlanamayan atıklar)



Sağlık Kuruluşları ve Tehlikeli Atıklar 

 Sağlık kuruluşlarından oluşan tehlikeli atıkları kendi içerisinde iki kategoriye
ayırabiliriz;

- Sağlık faaliyetlerinden, - Genel faaliyetlerden,

Sıra 
No

Atık Kodu Atık Tanımı Oluşan Birimler

1 09 01 02* Su bazlı ofset plakası developeri
(geliştirici)(banyo) solüsyonu. Radyoloji

2 09 01 04* Fikser (sabitleyici) solüsyonları Radyoloji

3 12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar Fizik tedavi

4 15 01 11* Basınçlı kaplar Anestezi ve sterilizasyon 
üniteleri

5 16 05 06*

Tehlikeli maddelerden oluşmuş yâda 
tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar 
kimyasalları karışımları da dâhil, 
laboratuvar kimyasalları 

Laboratuvarlar

6 18 01 06*
Tehlikeli maddeler içeren ya da 
tehlikeli maddelerden oluşan 
kimyasallar

Laboratuvar cihaz atıkları

7 18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar Onkoloji ve hemotoloji
klinikleri, 

8 18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan
amalgam atıkları Diş polikliniklerini

9 20 01 21* Flüoresan tüpler (lambalar) ve diğer
cıva içeren atıklar

Poliklinikler (termometre 
vb.)

Sıra 
No

Atık Kodu Atık Tanımı Oluşan Birimler

1 08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren kartuş ve tonerler Ofis ve idari işler

2 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da
tehlikeli maddelerle kirlenmiş ambalaj.

Teknik atölyeleri,
Laboratuvarlar

3 15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre
malzemeleri

(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri),
temizleme bezleri, koruyucu giysiler.

Teknik atölyeleri,
Laboratuvarlar

4 16 01 07* Yağ filtreleri Teknik atölyeler

5 16 02 13* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli
parçalar

Ofis ve idari işler, Teknik 
atölyeler

6 17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal 
atıklar. Teknik atölyeler

7 17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren 
kablolar Teknik atölyeler

8 17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli 
maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri Teknik atölyeler

9 20 01 21* Flüoresan tüpler (lambalar) ve diğer cıva içeren
atıklar Ofis ve idari işler

10 20 01 33* Piller Tüm birimler



Tehlikeli Atığın Tespit Edilmesi

 Oluşabilecek atıkların türleri, miktarları ve oluşma sıklıkları
kaynağında belirlenmelidir.



Ambalajlama ve Etiketleme

Her atık türü; fiziksel ve kimyasal koşulları uygun ambalajlarda biriktirilmeli
ve etiketlenmelidir.



Ambalajlama Örnekleri



Geçici Depolama

 Atıkların geçici depolanması için; havalandırma olanağına sahip, emniyetli ve
sızdırmaz bir bölüm oluşturulmalıdır.

 Geçici depo sahasından sorumlu mutlaka bir personel görevlendirilmelidir.



Atık Sevkiyatı ve Bertaraf

 Atık miktarları belli bir seviyeye ulaştığında (örneğin ayda bir kez) lisanslı bertaraf
tesislerine gönderilmelidir. Bu süre altı ayı geçmemelidir.

 Atıkların tartılması için bir kantar bulundurulmalıdır.

 Yükleme aşamasında yetkin ve yeterli personel bulundurulmalıdır.



Eğitim, Kayıt ve Raporlama

 Tüm bu basamakları içeren Atık Yönetim Planı (AYP)
oluşturulmalı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunularak
onay alınmalıdır.
 AYP onaylandıktan sonra konu ile ilgili çalışanlara bilgilendirme
eğitimleri verilmeli ve bu eğitimler belli periyotlarda tekrar
edilmelidir.

 Her yıl bertaraf edilen atık miktarı, bir sonraki yılın başında
tehlikeli atık beyan sistemine raporlanmalıdır.
 Bertaraf edilen atıklara ait bilgi ve belgeler en az beş yıl süreyle
saklanmalıdır.



Analiz ve Nakliye Hizmetleri

o Su ve Atık Su
o Katı Atık
o Atık Yağ
o Arıtma Çamuru
o Ek-2 Analizi
vb. çevre analizleri yapılmaktadır.

o Düşük ve orta miktardaki atıklar için; 3,5 Ton
kapasiteli 1 adet, 8,5 Ton kapasiteli 5 adet liftli
araçlarımızla,

o Yüksek miktardaki atıklar için; 22,5 Ton kapasiteli 1
adet aracımız ve taşeron firmamız yardımıyla hizmet
vermekteyiz.

178 parametre
08.04.2015 (5 Yıl)

214 parametre
30.06.2014 (4 Yıl)

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_%C3%87evre_ve_%C5%9Eehircilik_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_%C3%87evre_ve_%C5%9Eehircilik_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.biltir.metu.edu.tr/tasitguvenligi.html
http://www.biltir.metu.edu.tr/tasitguvenligi.html


Tehlikeli Atık Ara Depolama

 Tehlikeli atıkların yeterli miktara ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı ve
yakma tesislerinin kabul kriterlerine uygun şekilde gönderilmesinin sağlandığı
tesislerdir.



Tehlikeli Atığın Önişlem Tesisi (Elleçleme)

 Uygun atıkların kırıcı vasıtasıyla hacminin azaltıldığı, dökme hale getirilerek nakliyeye
uygun hale getirildiği tesislerdir. Yakma tesislerinin bunker besleme sistemine uygun
atıklar hazırlanır.



Önişlem (S/S) ve Düzenli Depolama

 Kirlilik içeren uçucu kül, taban külü, filtre keki, çamur, kontamine olmuş toprak, gaz
temizleme kalıntıları vb. inorganik atıklar solidifikasyon ünitesinde katılaştırılarak
1.sınıf düzenli depolama sahamızda bertaraf edilmektedir.



İlginiz için teşekkür ederim.

Endüstriyel Atık Müdürlüğü
444 8 500

tehlikeliatik@istac.istanbul
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